
	
	
	
	
	
	

	
Portorož, 27. februar 2019 

 
Sporočilo za javnost 

68th IFMSA March Meeting 2019   
MARČEVSKO SREČANJE 2019 SLOVENIJA 
 
Portorož, 27. 2. 2019 – Študentje medicine v Sloveniji, združeni v Zvezo študentov 
medicine Slovenije (ZŠMS), organizirajo 68. generalno skupščino Mednarodne 
zveze organizacij študentov medicine (International Federation of Medical 
Students' Associations - IFMSA). Dogodek bo potekal od 1. 3. do 7. 3. 2019 v 
Kongresnem centru Bernardin v Portorožu. 
 
Mednarodna zveza organizacij študentov medicine je ena najstarejših in največjih 
študentskih organizacij na svetu, ki povezuje študente medicine iz 125 držav. Več kot 
1000 študentov medicine vseh svetovnih regij se dvakrat letno zbere na dogodkih, 
imenovanih generalne skupščine, ki predstavljajo edinstveno platformo za 
izmenjavo idej, izkušenj in osebno, medkulturno ter profesionalno rast. 
 
Pre-General Assembly, tradicionalni stranski dogodek generalne skupščine, poteka 
med 25. 2. in 1. 3. na isti lokaciji. Namen stranskega dogodka je 250 študentom nuditi 
treninge in delavnice iz različnih področij, povezanih z zdravstvom. 
 
Ponosni smo, da Marčevska Generalna skupščina IFMSA 2019 poteka pod častnim 
pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja! 
 
V čast nam je, da nam je bila dana priložnost celemu svetu pokazati, kaj zmore 2000 
slovenskih študentov medicine! 
 
 
VEČ O DOGODKU 
IFMSA je bila ustanovljena leta 1951 in je najstarejša ter največja neodvisna organizacija, 
ki predstavlja študente medicine, na svetu. Trenutno združuje več kot milijon 
študentov medicine iz 130 nacionalnih organizacij iz 125 držav.. Velja za edino 
študentsko nevladno organizacijo prepoznano znotraj Organizacije združenih 
narodov (UN) in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ter sodeluje s Svetovnim 
zdravniškim združenjem (World Medical Association - WMA). 
 
Slovenian Medical Students’ International Committee (SloMSIC) je mednarodni naziv 
za Zvezo študentov medicine Slovenije - ZŠMS. Le-ta združuje društvi študentov 
medicine obeh medicinskih fakultet v Sloveniji - Društvo študentov medicine Slovenije 
- DŠMS iz Ljubljane in Društvo študentov medicine Maribor - DŠMM. V taki ali drugačni 



obliki smo slovenski študentje medicine ponosni člani IFMSA že od samega začetka, 
leta 1953.  
 
Organizacija deluje na 4 področjih globalnega zdravja: Javno zdravje, Spolno in 
reproduktivno zdravje, Medicinsko izobraževanje ter Človekove pravice in mir. Poleg 
tega organiziramo na svetovni ravni več kot 15.000 kliničnih in raziskovalnih izmenjav 
letno za študente medicine, ki na izmenjavah spoznajo inovacije v medicini, 
drugačne kulture, zdravstvene sisteme in njihovo dostopnost v drugih okoljih. 
 
 


